
• Haven Ceramic Diffuser

• Oplader

• Gebruiksaanwijzing

• Lemon (5 ml)

• Peppermint (5 ml)

• Porseleinen hoes gemaakt van natuurlijke materialen

• Kan tot wel vier uur verstuiven

• Drie timeropties voor automatische uitschakeling na 
een, twee of drie uur

• LED-licht zorgt voor een heldere gloed en dimmeropties 

kunnen onafhankelijk van de verstuiveroptie gebruikt 
worden

• Compacte en ruimtebesparende verstuiver voor op 
tafel en op kantoor

• Geschikt voor middelgrote ruimtes tot 35 m2

INHOUD

KENMERKEN EN VOORDELEN

Verspreid natuurlijke geuren en een warme gloed in huis met de 
Haven Ceramic Diffuser van Young Living. Deze chique, kleine 
verstuiver is zorgvuldig gemaakt van natuurlijk porselein en past 
dankzij het moderne ontwerp in ieder interieur. Deze exclusieve 
verstuiver, ontworpen als decoratie of blikvanger, creëert met 
zijn verfijnde ontwerp een opbeurende sfeer die lichaam en 
geest kalmeert.

Iedere hoes is gemaakt van fijn porselein, wat over de hele wereld 
gebruikt wordt in kunstwerken en voor borden en decoratieve, 
duurzame tegels. Ambachtslieden bakken elk gevormd stuk witte 
klei twee keer om de doorschijnendheid van puur wit porselein en 
de gewenste glans en hardheid te bereiken. Porselein is harder, 
dichter en minder poreus dan gewoon keramiek waardoor het 
beter bestand is tegen krassen, schilfers, vlekken, hitte en UV-
straling.

Dit apparaat kan tot wel vier uur verstuiven en is voorzien van 
drie automatische timers. Laat de prachtige gloed de sfeer 
bepalen en transformeer je huis tot een fijne, comfortabele plek.

Inclusief Lemon en Peppermint (beide 5 ml)

Productnr. 34410

HAVEN CERAMIC DIFFUSER



Vul het reservoir met water en voeg vijf tot 
tien druppels etherische olie toe. Selecteer 
een verstuiver- en lichtoptie en geniet.

Inhoud: 100 ml

Gewicht: 400 g

Afmeting: 92 x 143 mm

Bereik: 35 m²

Raadpleeg de gebruiksaanwijzing voor 
waarschuwingen en tips voor gebruik.

INSTRUCTIES

TECHNISCHE INFORMATIE

WAARSCHUWING

HAVEN CERAMIC DIFFUSER

De kust van het creëren van fijn porselein ontstond meer dan 
tweeduizend jaar geleden in China. Deze kunst verspreidde zich over 
de hele wereld en werd gebruikt om diverse soorten kunstwerken, 
borden en decoratieve doch duurzame tegels te produceren. 
Porselein is een soort keramiek gebakken in een oven. Het is fijner 
dan typisch keramiek omdat het gemaakt is van geraffineerde 
witte klei in plaats van rode of bruine klei. Ambachtslieden 
bakken elk gevormd stuk witte klei twee keer op 1400°C om de 
doorschijnendheid van puur wit porselein en de gewenste glans 
en hardheid te bereiken. Porselein is harder, dichter en minder 
poreus dan gewoon keramiek waardoor het beter bestand is tegen 
krassen, schilfers, vlekken, hitte en UV-straling.

GESCHIEDENIS


